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Встановлено,  що  отримані  результати  розрахунку  тимчасово

допустимих  концентрацій  пестицидів  у  продуктах  харчування  є

експериментально підтвердженими і можуть використовуватися на практиці.

Новизна  роботи  –  вперше  встановлено  тимчасово-допустимі

концентрації  пестицидів  різних  категорій  токсичності  в  залежності  від

показника ЛД50, уточнено наукові дані щодо вмісту пестицидів у продуктах

харчування,запропоновано категорії продуктів для підвищеного контролю за

вмістом пестицидів, а також, набули подальшого розвитку наукові підходи до

визначення  рівнів  екологічної  небезпеки  пестицидів  за  допомогою

розрахункового методу.

Отримані  результати  досліджень  дають  змогу  значно  спростити

встановлення показників МДР і ГДК для продуктів харчування за вмістом у



них  залишкових  кількостей  пестицидів  та  дають  можливість  розв’язання

важливих  задач  моніторингу  довкілля  при  встановлені  рівнів  вмісту

забруднюючих речовин у різних екосистемах.
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